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2. Asztrofizika I.

Bécsy Bence, Dálya Gergely

1. Ismétlő feladatok

I1. feladat

Tud-e a Neptunuszon annak Triton nevű holdja teljes napfogyatkozást okozni? A Triton rT =

355795 km sugarú, T = 5, 876 d keringési idejű retrográd pályán kering a Neptunusz körül,
átmérője dT = 1350 km. A Neptunusz távolsága a Naptól 30,1 CsE.

I2. feladat

Egy 0,08 CsE Schwarzschild-sugarú fekete lyuk körül 15 év periódusidejű körpályán kering egy
csillag. Milyen távol van a fekete lyuktól a rendszer L4 Lagrange-pontja?

I3. feladat

Egy 1, 5 M⊙ tömegű, 10 km sugarú pulzár rádiójeleit 0.001 s-onként észleljük a Földről. Mekkora
a szökési sebesség a neutroncsillag egyenlítőjéről illetve a pólusáról?

2. Bemelegítő feladatok

B1. feladat

A λ = 600 nm hullámhosszúságú, narancssárga fényt az ember szabad szemmel csak akkor képes
érzékelni, ha a retinát legalább P = 1, 7 ·10−18 W teljesítményű sugárzás éri. Hány foton érkezik
ilyenkor másodpercenként a retinához?

(Kovács József)

B2. feladat

Számítsuk ki a következő csillagok luminozitását és hogy milyen hullámhosszon a legintenzívebb
a sugárzásuk!

• Nap
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• Betelgeuze (RB = 1000 R⊙, TB = 3500 K)

• Sirius A (RSA = 1, 711 R⊙, TSA = 9940 K)

• Sirius B (RSB = 0, 0084 R⊙, TSB = 25200 K)

B3. feladat

Egy test felületének hőmérsékletét 1000 K-re emeljük. Ezt követően a felszín felének hőmérsékletét
tovább növeljük 100 K-nel, míg a másik felét lehűtjük ugyanennyivel. Hányszorosára változik
közben a felület által kisugárzott energia?

(Kovács József)

B4. feladat

Megmértük egy csillag pozícióját május 5-én és november 5-én is. A két pozíció között 7, 436·10−6

radián eltérést kaptunk. A csillag sajátmozgását nullának feltételezve milyen távol van tőlünk a
vizsgált objektum? Melyik csillag lehet ez?

3. Nehezebb feladatok

N1. feladat

Tegyük fel, hogy a Nap sugárzása állandó erősségű. A Nap tömege m⊙ = 2 ·1030 kg, a napállandó
w = 1362

W
m2 . Egy proton-proton ciklus során 26,7 MeV energia szabadul fel.

1. Határozzuk meg, hogy a sugárzás következtében mennyi tömeget veszít egy év alatt!

2. Mennyi idő alatt veszítené el mostani tömegének felét?

3. Hány a Napból származó neutrínó halad át 1 s alatt egy ember testén?

(Kovács József feladata nyomán)

N2. feladat

Számítsuk ki, hogy mennyi lenne a Föld hőmérséklete, ha nem lenne légköre! Melyik bolygó(k)
esne/esnének a lakhatósági zónába légkör nélkül? A bolygók albedói: AMe = 0, 106, AV =

0, 65, AF = 0, 367, AMa = 0, 25. A bolygók távolságai a Naptól: dMe = 0, 387 CsE, dV =

0, 723 CsE, dMa = 1, 524 CsE.

N3. feladat

Egy, a Betelgeuze körül keringő űrtávcsővel szeretnénk a tranzit módszerrel detektálni a Naprendszer
bolygóit. Mekkora változást okoz a Nap luminozitásában a Föld illetve a Jupiter tranzitja?
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N4. feladat

A Gaia űrtávcsövet 2013. decemberében bocsátotta fel az Európai Űrügynökség (ESA). Az
űrtávcső a Nap-Föld rendszer L2-es Lagrange pontjában kering, és célja a Tejútrendszerbeli
csillagok különböző adatainak pontos megmérése. A csillagok éves parallaxisát 0, 02 mas pontossággal
képes megmérni. Milyen távol van az a legtávolabbi csillag aminek még meg tudja mérni a
távolságát? Becsüljük meg, hogy a műszer 0, 5 m × 1 m-es, 1 gigapixeles, 106 CCD-ből álló
detektorának egyetlen pixelén egy ilyen távoli csillagból hány foton halad át 1 s alatt, ha a Gaia
főtükre 1, 5 m× 0, 5 m-es! Tételezzük fel, hogy egy ilyen távoli csillag képe csak egyetlen pixelre
képződik le!

Diákolimpiai szintű feladatok

D1. feladat

A Naptól 1 csillagászati egységre található porfelhőben feltételezzük azt, hogy a porszemcsék
fekete testek. Határozd meg a gömb alakú szemcsék átmérőjét abban az esetben, ha a felhő
ebben a távolságban egyensúlyban marad a sugárzási nyomás és a gravitációs vonzás között! A
porszemcsék sűrűsége legyen ̺ = 103

kg

m3 .

D2. feladat

A Barnard-csillagot 2004-ben és 2014-ben is észleljük azonos napon, és azt tapasztaljuk, hogy a
pozíciója 51, 5′′-cel megváltozott. Mennyi idő múlva lesz a Barnard-csillag a Naprendszerhez a
legközelebb és ekkor mennyi lesz a távolsága? A Barnard csillag parallaxisa 545,4 mas, radiális
sebessége −110, 6 km/s.
Tanács: A gravitációs kölcsönhatást hanyagoljuk el, és vegyük úgy, hogy a Barnard csillag a
Naprendszerből nézve egyenes vonalú egyenletes mozgást végez.
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